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Resumo: Este trabalho pretende apresentar algumas questões em relação a uma experiência 
de Educação Musical com alunos de segundo segmento do Ensino Fundamental de uma escola 
pública na cidade do Rio de Janeiro. A atividade consistiu no estudo da vida e da obra do 
compositor Dorival Caymmi. Os objetivos foram: apresentar aos alunos um panorama geral do 
compositor, pontuando em cada fase da sua vida que obras foram compostas, que parcerias 
musicais ele foi fazendo e que características a obra possui, a partir da apreciação e execução 
musical de algumas de suas obras. Acreditamos nos aproximamos da perspectiva da pedagogia 
de projetos na escola (GANDIN & FRANKE, 2005). No caso desta experiência, o tema foi 
proposto pela equipe de Arte e Língua Portuguesa da escola, por conta de os projetos serem 
desenvolvidos em parceria entre disciplinas diferentes.  Apoiei-me em Renner (2009) para 
pensar a questão do significado que os alunos dão às músicas quando as ouvem, trazendo 
muito fortemente uma ideia de narrativa por sobre o tecido musical. O segundo modo tem a 
ver com a execução musical. A execução consistiu em ensaiar canções de Caymmi, observando 
aspectos da técnica vocal. Neste ponto do trabalho, nos apoiamos no trabalho de Specht & 
Bündchen (2009), que refletem sobre a influência da apreciação na construção do canto. E o 
terceiro modo, consistiu em trabalhar aspectos de sua vida, e, para tanto, nos apoiamos na sua 
biografia, feita pela sua neta, Stella Caymmi (2001). É importante salientar que esses três 
modos com o qual trabalhamos o tema não foram estanques. Estes se entrelaçavam, eram 
utilizados simultaneamente. 

 
Palavras-Chave: Dorival Caymmi; Pedagogia de Projetos; Educação Musical; Apreciação 
Musical; Execução Musical. 

 
 
Resumen: En este trabajo se propone presentar algunos aspectos acerca de una experiencia de 
educación musical con estudiantes de de segundo segmento de una escuela pública en la 
ciudad de Río de Janeiro. La actividad consistió en el estudio de la vida y obra del compositor 
Dorival Caymmi. Los objetivos eran introducir a los estudiantes una visión general del 
compositor, anotando en cada etapa de su vida que las obras fueron compuestas, que 
asociaciones musicales estaba haciendo y qué características tiene su trabajo, mediante la 
apreciación y la interpretación musical de algunas de sus obras . Creemos que nos acercamos a 
la perspectiva de la pedagogía de proyectos en la escuela (GANDIN Y FRANKE, 2005). En el caso 
de este experiencia, el tema fue propuesto por el equipo de Arte y Lengua Portuguesa de la 
escuela, debido a los proyectos que se desarrollan en colaboración entre diferentes disciplinas. 
Me incliné a Renner (2009) para examinar la cuestión de significado que los estudiantes dan a 
la música cuando oyen, trayendo mucha fuerza un sentido de la narrativa sobre el tejido 
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musical. La segunda forma tiene que ver con la interpretación musical. La ejecución fue para 
ensayar canciones de Caymmi, observando los aspectos de técnica vocal. En este punto del 
trabajo, nos basamos en el trabajo de Specht y Bundchen (2009), al reflexionar sobre la 
influencia de la apreciación en la construcción de lo canto. Y la tercera vía era trabajar aspectos 
de su vida, y, por lo tanto, confiamos en su biografía, hecha por su nieta, Stella Caymmi (2001). 
Es importante destacar que no se estancos estas tres formas con las que trabajamos el tema. 
Estos entrelazados, fueron utilizados simultáneamente. 
 

Palabras clave: Dorival Caymmi; La pedagogía de proyectos; Educación Musical; Apreciación 
musical; La ejecución musical. 

 

Introdução 

Neste texto pretendo explicitar algumas questões acerca do desenvolvimento de 

uma experiência de Educação Musical com alunos de segundo segmento do Ensino 

Fundamental de uma escola pública na cidade do Rio de Janeiro. Esta consistiu no 

estudo da vida e da obra do compositor Dorival Caymmi.  

Após apresentar de maneira geral a proposta e os objetivos a que ela atendia, 

apontarei alguns aspectos do repertório selecionado para a execução da experiência. 

Noutro momento apresentarei a metodologia utilizada, explicitando que a 

metodologia de trabalho, que foi desenvolvida em parceria com diferentes áreas, tem 

traços do trabalho da pedagogia de projetos (GANDIN & FRANKE, 2005). Apresentarei 

neste mesmo bloco o tripé que sustentou o trabalho nas aulas de Educação Musical: a 

apreciação, conhecimento da vida e da obra do compositor e a execução de algumas 

de suas peças. Na penúltima parte traço rapidamente como farei a apresentação deste 

trabalho durante a apresentação no XXI Seminário Latinoamericano de Educação 

Musical, descrevendo as atividades que serão feitas. Na última parte apresento as 

questões que foram suscitadas durante a experiência na escola e as expectativas com 

relação à apresentação no seminário. 

A proposta e seus objetivos 

Com vistas a otimizar o desenvolvimento de atividades na escola, a equipe 

pedagógica convidou os professores das equipes de Arte e de Língua Portuguesa para 

que trabalhassem juntas, em prol de um único tema, assim como agrupou professores 

de outras equipes, a partir de áreas mais afins. Desta forma, a equipe à qual pertenci 
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no ano letivo de 2014 se propôs a trabalhar com a vida e a obra do compositor 

brasileiro Dorival Caymmi. Esta proposta surgiu do fato de o ano de 2014 ser o 

centenário de seu nascimento. Para tanto, com vistas a prestar uma homenagem a 

este tão importante baluarte da música brasileira. 

Os objetivos consistiram em: apresentar aos alunos um panorama geral da vida 

de Dorival Caymmi, pontuando em cada fase da sua vida que obras foram compostas, 

que parcerias musicais ele foi fazendo e que características a obra possui, a partir da 

apreciação e execução musical de algumas de suas obras.  

Logo, a mim coube apresentar aos alunos um panorama geral da vida de Dorival 

Caymmi, pontuando em cada fase da sua vida que obras foram compostas (CAYMMI, 

2001), que parcerias musicais ele foi fazendo e que características a obra possui, a 

partir da apreciação e execução musical de algumas de suas obras. As músicas 

escolhidas por nós todos para a apreciação, ensaio e execução foram: “O bem do 

mar”, “O samba da minha terra”, “Maracangalha”, “Saudade de Bahia” e “Suíte do 

Pescador”, todas elas de autoria de Dorival Caymmi. 

Dentre os conteúdos trabalhados mais especificamente da linguagem musical, 

desenvolvi análise das partes das peças, centrando em aspectos tímbricos (voz do 

cantor, cor do som de sua voz, dentre outros), de instrumentação (que instrumentos 

estavam presentes em cada música, se eram agudos ou graves, se caminhavam juntos 

na execução ou não, dentre outros) e aspectos formais, especialmente na “Suíte do 

Pescador”, onde desenvolvi uma análise do 1º e do 2º movimento, identificando 

diferenças, nuances e aspectos que diferenciam um e outro. 

Os alunos, a princípio estranharam o som das gravações, da produção vocal do 

compositor e do próprio repertório. À medida que eles foram estabelecendo relação 

das músicas com os contextos históricos de produção, essa perspectiva foi mudando. 

Tal fato inclusive influenciou nos ensaios em sala.  

Metodologia utilizada 

Acreditamos nos aproximamos da perspectiva da pedagogia de projetos na 

escola (GANDIN & FRANKE, 2005). Esta pedagogia consiste em propor “uma relação 

pedagógica alicerçada no diálogo e na co-responsabilidade” (p. 19). Ainda no 
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pensamento das autoras, o também chamado projeto de trabalho40 tem um itinerário 

para ser formulado: escolha do tema, formulação do propósito, plano cooperativo de 

trabalho, desenvolvimento, culminância e avaliação.  

O tema do projeto pode surgir do grupo de forma natural, ou pode ser 

proposto, quando este é sugerido por algum membro do grupo a partir de alguma 

demanda. O propósito o e o plano de trabalho consistem em estabelecer as metas a 

serem alcançadas e qual a divisão de recursos humanos para o cumprimento delas. A 

culminância é a mostra final de todo o processo desenvolvido no projeto. A avaliação 

consiste em observar se o aluno “elaborou hipóteses, colocou ideias em relação, (...), 

reinventou conceitos e avançou na aprendizagem” (GANDIN & FRANKE, 2005). 

Metodologicamente, lancei mão de três modos de trabalhar os conteúdos. O 

primeiro deles tem a ver com a apreciação musical das obras do compositor. Apoiei-

me em Renner (2009) para pensar a questão do significado que os alunos dão às 

músicas quando as ouvem, trazendo muito fortemente uma ideia de narrativa por 

sobre o tecido musical. O segundo modo tem a ver com a execução musical. A 

execução consistiu em ensaiar canções de Caymmi, observando, dentre outros, 

aspectos da técnica vocal, visto que as músicas serão apresentadas para a comunidade 

escolar. Neste ponto do trabalho, nos apoiamos no trabalho de Specht & Bündchen 

(2009), que refletem sobre a influência da apreciação na construção do canto. E o 

terceiro modo, consistiu em trabalhar aspectos de sua vida, e, para tanto, nos 

apoiamos na sua biografia, feita pela sua neta, Stella Caymmi (2001). É importante 

salientar que esses três modos com o qual trabalhamos o tema não foram estanques. 

Estes se entrelaçavam, eram utilizados simultaneamente. 

No dia da culminância estas músicas foram precedidas de uma contextualização 

feita por mim sobre os detalhes de composição de cada música. Uma dificuldade que 

encontrei nesta apresentação, a do 3º bimestre, foi a de no dia marcado minhas 

colegas não estavam presentes, haja vista o fato de o dia designado não ser dia delas. 

De fato sempre é bem complicado conseguir fazer com que todos os professores 

                                                 
40

 Gandin & Franke (2005) chamam a atenção para o fato de que na escola muitas vezes a palavra projeto é utilizada 
em diversos contexto, como por exemplo o Projeto Político-Pedagógico e os grandes Projetos que a escola possui. As 
autoras chamam a atenção para o fato de que elas estão se reportando o tempo todo – e eu também – aos Projetos 
de Estudo, que é uma expressão sinônima à Pedagogia de Projetos, Metodologia de projetos, Projetos de Estudo. 
Desta maneira, este projeto que de falo consiste do desenvolvimento de “vivências de sala de aula, construídos 
coletivamente (...)”. 
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envolvidos no projeto estejam presentes do dia do encerramento deste. A atividade 

não deixou de acontecer, mas a falta das poesias fez diferença para o clima “literário” 

para cada música. 

Para a demonstração no XXI Seminário Latioamericano de Educação Musical 

Para apresentar como se deu a proposta na escola, pretendo fazer uma breve 

descrição da Pedagogia de Projetos, explicitando alguns aspectos relevantes desta 

metodologia e como ela foi relevante para o desenvolvimento do trabalho. 

Descreverei também a nossa proposta de trabalho na escola, ressaltando os aspectos 

positivos e negativos do projeto “Dorival Caymmi” e as relações com os professores da 

equipe de Língua Portuguesa. 

Com vistas a mostrar de maneira mais prática como foi a execução das aulas 

com os alunos, mostrarei um vídeo gravado durante a apresentação da música “O bem 

do mar”, executada por duas turmas do 6º ano para que os participantes da sessão 

possam observar as condições nas quais o trabalho foi desenvolvido, o que foi possível 

fazer e conhecer um pouco do trabalho.  

Para finalizar, pretendo apresentar duas das seis músicas ensaiadas: “O bem do 

mar” e “Suíte do pescador”, para que, as pessoas que estiverem assistindo a sessão 

possam participar ativamente, solfejando e executando as músicas do compositor e 

para que aqueles participantes que não conhecem o repertório do compositor, possam 

se aventurar em experiências pedagógicas posteriormente. 

Considerações finais 

Acredito que o aspecto mais importante a se ressaltar é que no projeto “Dorival 

Caymmi”, foi a presença forte de uma não linearidade dos conteúdos. Geralmente, 

como professores de Música, temos uma preocupação de que eles sejam cumulativos. 

No caso de um trabalho com projetos, a linearidade perde, em alguma medida, sua 

força. Mas é necessário que não se perca de vista o tema do projeto, para que não se 

abra demais o leque de possibilidades e depois se perca o fio condutor.  

Penso que o trabalho de Educação Musical com a Pedagogia de Projetos pode 

se tornar uma interessante forma de trazer a Música aliada a outras áreas do 
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conhecimento. Além disso, os estudantes não terão a ideia de que nem a Música e 

nem as outras disciplinas não conversam entre si. Esta se mostra uma boa alternativa 

para envolver os alunos num projeto comum, no qual todos são partícipes e cúmplices 

em seu desenvolvimento. 

A expectativa é a de que, no seminário, este trabalho possa servir como 

centelha para outros educadores musicais que atuam na educação básica a 

produzirem música com seus alunos e se aventurarem por repertórios que, 

geralmente, não são costumeiros à faixa etária da adolescência e perceber que, por 

mais que eles relutem, a princípio, sempre adoram uma novidade, mesmo que esta 

seja “antiga” ou desconhecida. 
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